
 
 

 
 2022 العام من األول النصف خالل إماراتي درهم مليار 2.97 بقيمة إيرادات حققت أرامكس

 
 إيجابا   انعكس والمتوسطة الصغيرة والشركات الدوائية صناعاتوال التجزئة وتجارة الصناعية قطاعاتال أنشطة انتعاش •

 اللوجستية والخدمات الشحن خدمات قطاع أداء على
 تمثل الحالية االقتصادية ظروفال عن الناجمة والضغوطات اإللكترونية التجارة أنشطة في االستثنائي الزخم تراجع •

 السريع التوصيل خدمات قطاع ضمن اتشحنال عدد انخفاض في الرئيسية العوامل
 والخدمات الشحن خدمات قطاع في القوي  النمو بفضل المجموعة مستوى  على اإلجمالي ربحال هوامش استقرار •

نو  اللوجستية  السريع توصيلال خدمات قطاع في التشغيلية ةالكفاء مستويات تحسُّ
 دعمست عوامل جميعها ألرامكس النقدي المركز متانةو  نخفضةالم المديونية مستوياتو  العمومية الميزانية واستقرار قوة •

 إس" يو "ماي شركة على مؤخرا   استحواذها بينها ومن واستحواذ دمج صفقات تنفيذو  توسعلل الشركة خطط
 التشغيلية عملياتها بكفاءة لالرتقاء قنيةوالت الرقمية التحتية تهابني تطوير في استثمارها أرامكس تواصل •

 
 النقل لخدمات عالميا   الرائد المزّود أرامكس، أعلنت :2022 أغسطس 11 الخميس، -المتحدة العربية اإلمارات دبي،

 للربع المالية نتائجها عن اليوم (،ARMX) التداول رمز تحت المالي دبي سوق  في والمدرجة الشاملة اللوجستية والحلول
 .2022 يونيو 03 في المنتهيين الجاري  العام من األول والنصف ثانيال

 

 الربع الثاني ألف درهم إماراتي 
2022 

 الثانيالربع 
2021 

نسبة 
التغيُّر 
 )سنويًا(

 النصف األول
2022 

 النصف األول
2021 

نسبة 
التغيُّر 
 )سنويًا(

 (%1) 2,995,856 2,965,521 (%3) 1,570,923 1,516,589 اإليرادات

 (%3) 747,310 722,723 (%3) 388,665 378,623 إجمالي األرباح

 - %24.9 %24.4 - %24.7 %25.0 هامش إجمالي األرباح

 (%23) 179.005 138,575 (%36) 99,552 63,569 األرباح التشغيلية

األرباح التشغيلية من العمليات 
 (%20) 179.005 143,577 - - - االعتيادية

 - %6.0 %4.7 - %6.3 %4.2 هامش األرباح التشغيلية

هامش األرباح التشغيلية من العمليات 
 - %6.0 %4.8 - - - االعتيادية

الفوائد  األرباح قبل احتساب
 (%11) 362,556 324,202 (%19) 192,711 155,534 والضرائب واإلهالك واستهالك الدين



 
 

قبل  عتياديةاألرباح من العمليات اال
الفوائد والضرائب واإلهالك  احتساب

 واستهالك الدين
- - - 329,204 362,556 (9%) 

الفوائد  هامش األرباح قبل احتساب
 - %12.1 %10.9 - %12.3 %10.3 واإلهالك واستهالك الدين والضرائب

هامش األرباح من العمليات 
الفوائد  قبل احتساب عتياديةاال

 والضرائب واإلهالك واستهالك الدين
- - - 11.1% 12.1% - 

 (%18) 111,479 91,871 (%32) 65,466 44,568 صافي األرباح

صافي األرباح من العمليات 
 (%13) 111,479 96,873 - - - االعتيادية

 - %3.7 %3.1 - %4.2 %2.9 صافي األرباحهامش 

هامش صافي األرباح من العمليات 
 - %3.7 %3.3 - - - االعتيادية

 
 2022األول  ع الثاني والنصفأبرز النتائج المالية للرب

 الماضي العام من نفسها بالفترة مقارنة %1 بنسبة 2022 العام من األول نصفال خالل أرامكس إيرادات تراجعت •
 القوي  النمو خالل من السريع التوصيل خدمات قطاع أداء تراجع تعويض تمو  .إماراتي درهم مليار 2.97 إلى لتصل

 بنسبة 2022 عامال من الثاني الربع خالل أرامكس إيرادات انخفضتو  .اللوجستية والخدمات الشحن خدمات قطاعل
 التوصيل خدمات قطاع شحنات عدد انخفاض نتيجة إماراتي درهم مليار 1.52 إلى لتصل سنوي  أساس على 3%

 .السريع
 ،الجاري  العام من األولى ةتالس واألشهر الثاني الربع خالل المجموعة مستوى  على اإلجمالية األرباح هوامش استقرت •

 التشغيلية الكفاءة مستويات وتحسن اللوجستية والخدمات الشحن خدمات قطاع في المتسارع النمو إلى ذلك ويعزى 
 .السريع التوصيل خدمات قطاع في

 إماراتي، درهم مليون  91.9 إلى ليصل سنوي  أساس على %18 بنسبة األول النصف خالل األرباح صافي تراجع •
 وتحديدا   الصرف، راسعأ لتقلبات السلبية اتتأثير ال إلى جزئيا   يعود كما اإليرادات، تراجع إلى رئيسي بشكل ذلك عزى وي  

 %32 بنسبة الثاني الربع خالل رباحاأل صافي انخفضو  المصري. والجنيه ةاللبناني ليرةال صرف سعري  انخفاض
 لتقنياتل الدفترية القيمة شطبل المالي األثر استثناء عندو  إماراتي. درهم مليون  44.6 إلى ليصل سنوي  أساس على

 للنصف االعتيادية العمليات من األرباح صافي يكون  ،واحدة لمرة احتسبت أخرى  وخسائر الخدمة من المستبعدة
 إماراتي. درهم مليون  96.9 إلى سنوي  أساس على ٪13 بنسبة انخفض قد 2022 عام من األول

 قوي  ينقد برصيد تتمتع كما ،نقديةال التدفقات من إيجابي مستوى  على الجاري  العام بداية منذ أرامكس حافظت •
 واإلهالك والضرائب الفوائد احتساب قبل األرباح من مرة 0.5 هانو دي مثلتو  ،إماراتي درهم مليون  259 قيمةب

 القوية العمومية الميزانية شأن ومن .16 رقم المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار باستثناء ن،الدي واستهالك



 
 

 إلى باإلضافة والتكنولوجية الرقمية التحتية البنية تطوير في االستثمار ذلك ومن للنمو استراتيجيتها دعم ألرامكس
 حاليا . الدراسة قيد واستحواذ دمج عمليات تنفيذ

 عن نقدية ا  أرباح مساهميها على الشركة عتوزّ  ،2022 مايو في وتحديدا   النتائج هذه في المشمولة الفترة خالل •
 لسهمل إماراتي درهم 0.13 يعادل ما أو ،إماراتي درهم مليون  190.3 بلغت إجمالية بقيمة ،2021 المالية السنة

 .الواحد
 

 خالل أرامكس شهدت" أرامكس: لشركة التنفيذي الرئيس الجده، عثمان قال للشركة، المالية النتائج على تعليقه وفي
 قدف ا.هإيرادات مزيج في الالفت التحول أبرزها من كان أعمالها مستوى  على مهمة اتتغّير  2022 العام من األول النصف

 الذي تباطؤال تعويض في مساهما   ،أعمالنا قطاعات ضمن األقوى  األداء اللوجستية والخدمات الشحن خدمات قطاع حّقق
 اللوجستية الخدمات إيرادات ونمو الشحن خدمات إيرادات في الرقم مزدوج النمو ي عزى و  السريع. التوصيل خدمات قطاع شهده

 شكلتو  .ينالقطاع ينهذ في قدراتنا وتعزيز السوق  في حصتنا زيادةو  عملياتنا نطاق توسيع في ةاالستراتيجي نااتاستثمار  إلى
 الذاتي للنمو الرئيسي المحرك الدوائية صناعاتوال التجزئةو  والمتوسطة الصغيرة الشركاتو  كالتصنيع النمو عالية القطاعات

 .اليوم وحتى العام بداية منذ شهدناه الذي
 

 تمكنا ذلك، من الرغمب لكنو  .ككل القطاع مستوى  على مواتية غير ظروفا   السريع التوصيل خدمات قطاع واجهي" وأضاف:
 منه يعاني ا  عالمي توجها   اإللكترونية التجارة طةنشأ شهدته الذي التباطؤ ويمثل اإلجمالي. ناربح هامش على الحفاظ من

 بسبب المفروضة القيود تخفيف بعد ةالسابق التقليدية التسوق  ممارسات إلى نيالمستهلك عودة إلى سببه ويرجع بأكمله القطاع
 على المستهلكين إنفاق مستويات على سلبا   ينعكس العالم مستوى  على التضخم معدالت ارتفاع أن كما كورونا. جائحة

 .الكماليات
 

 األمثل االستخدام عبر التشغيلية ةالكفاء مستويات وتحسين رباحاأل جودة تعزيز على المقبلة الفترة خالل سنركز" قائاًل: وتابع
 الشحن خدماتو  السريع توصيلال قطاعات عبر نقدمها التي المتكاملة والخدمات المنتجات من محفظتناب االرتقاءو  لمواردل

 ‘إس يو ماي’ شركة على االستحواذ عن اأعلنّ  نفسها، الفترة وفي التوريد. سلسلة إدارةو  لتخزينا حلولو  اللوجستية والخدمات
 الحدود، عبر اإللكترونية التجارة وتمكين الطرود توجيه إعادة خدمات في متخصصة رائدة عالمية منصة وهي ،األمريكية

 التي المتحدة لوالياتا في سيما الو  ،الجغرافي حضورنا نطاق وسيعت على ويساعدنا الحدود عبر أرامكس أعمال عززسي مما
 ".الجاري  العام من الثالث الربع اللخ لصفقةا إغالق المتوقع ومن .للشركة بالنسبة ةرئيسي نمو سوق  تعد

  



 
 

 واإلنجازات المستجداتأبرز 
 نصفال خالل %28 إلى الشركة أسهم في حصتها أرامكس، في منفرد مساهم أكبر دي"، بي "دي مجموعة رفعت •

 قدما   الطرفان مضييو  .بعيدال المدى على قيمةال تحقيق على أرامكس قدرة في ثقتها مدى تعكس خطوة في األول
 تحسينل العام من األول النصف خالل جديدة خدمة مسارات تدشين تم حيث ،همابين االستراتيجي التعاون  تعزيز في

 .أوروباو  الخليجي التعاون  مجلس دول بين ربطال مستوى 
 الذكاء حلول واعتماد المستودعات عمليات أتمتة خالل من التشغيلية عملياتها كفاءة تعزيزل جهودها أرامكس تواصل •

 بكفاءة لالرتقاء حضورها نطاق الشركة وسعت كما اللوجستية. الخدمات قطاع مراحل كامل عبر االصطناعي
 منصة نطاق وتوسيع العمالء وطرود شحنات وتسليم استالم مواقع زيادة عبر النهائية الوجهة إلى التوصيل عمليات
  .فلييت" "أرامكس التشاركي، التوصيل خدمات

 األنظمة كفاءة تحسين ذلك في بما جديدة تقنيات تطوير في هااستثمارات صعيد على جيد تقدم تحقيق أرامكس تواصل •
 وقطر. مصر مثل الطلب عالية األسواق في سيما ال التشغيلية، التحتية تهابني على تحسينات إدخالو  الداخلية
 

 أبرز النتائج المالية بحسب قطاعات األعمال
 

يشتمل قطاع خدمات التوصيل السريع على قطاعي خدمات النقل السريع الدولي وخدمات : خدمات التوصيل السريع
النقل السريع المحلي، ويوفر حلول توصيل الطرود والتوصيل إلى الوجهة النهائية التي تلبي احتياجات العمالء من 
الشركات للشركات ومن الشركات لألفراد، وتغطي هذه الحلول كال  من خدمة "شوب آند شيب" والتجارة اإللكترونية 

 والمتوسطة وغيرها.والسلع االستهالكية سريعة التداول والشركات الصغيرة 
 

 ملخص النتائج المالية لقطاع خدمات التوصيل السريع

 الثاني الربع إماراتي درهم ألف
2022 

 الثاني الربع
2021 

 نسبة
 التغيُّر
 )سنويًا(

 األول النصف
2022 

 األول النصف
2021 

 نسبة
 التغيُّر
 )سنويًا(

 (%12) 2,102,924 1,847,255 (%15) 1,100,781 936,163 السريع التوصيل خدمات إيرادات

 (%17) 1,380,080 1,144,836 (%20) 733,556 587,091 الدولي السريع النقل إيرادات

 (%3) 722,844 702,419 (%5) 367,226 349,072 المحلي السريع النقل إيرادات

 خدمات لقطاع التشغيلية األرباح
 (%46) 172,420 92,555 (%62) 104,627 40,109 السريع التوصيل

 
  



 
 

 عدد الشحنات

 الثاني الربع 
2022 

 الثاني الربع
2021 

 نسبة
 التغيُّر
 )سنويًا(

 األول النصف
2022 

 األول النصف
2021 

 نسبة
 التغيُّر
 )سنويًا(

 7,200,104 5,930,134 الدولي السريع النقل شحنات عدد
(18%

) 
11,269,903 13,403,931 

(16%

) 

 (%4) 51,189,324 49,109,504 (%7) 25,800,486 24,101,160 المحلي السريع النقل شحنات عدد

 (%7) 64,593,255 60,379,407 (%9) 33,000,590 30,031,294 الشحنات عدد إجمالي

 
 أساس على %12 بنسبة 2022 العام من األول نصفال خالل السريع التوصيل خدمات قطاع إيرادات انخفضت •

 936 لىإ لتصل %15 بنسبة العام من الثاني الربع خالل وتراجعت ،إماراتي درهم مليار 1.85 إلى لتصل سنوي 
 الحدود عبر السريع النقل شحنات عدد إجمالي انخفاض إلى رئيسي بشكل التراجع هذا ويعزى  .إماراتي درهم مليون 
 التوالي. على الثاني والربع األول النصف خالل سنوي  أساس على %18و %16 بنسبة

 حيث ،2022 العام من األول النصف خالل ومرونتها استقرارها على المحلي السريع النقل خدمات إيرادات حافظت •
 نفسها للفترة الشحنات عدد تراجع مع إماراتي درهم مليون  702 إلى لتصل سنوي  أساس على %3 بنسبة انخفضت

 سنوي. أساس على %4 بنسبة
 استقراره على السريع التوصيل خدمات لقطاع اإلجمالي الربح هامش حافظ الشحنات، عدد انخفاض من الرغم على •

 الثاني. الربع خالل %29و األول النصف خالل %28 بلغ حيث
 

 السريع النقل أنشطة سجلته الذي االستثنائي النمو بعد" إكسبرس: – للعمليات التنفيذي الرئيس السعودي، عالء قال بدوره،
 زوالل نظرا   التراجع في الزخم هذا بدأ ،2021و 2020 عامي   بين الجائحة تفشي ذروة خالل النهائية الوجهة إلى والتوصيل

 ال  ضف السابقة مستوياتها إلى اإللكترونية التجارة أنشطة عودة الحظنا العام، هذا وخالل .إليه أدت التي الموسمية العوامل
 وال الفترة هذه خالل أدائنا على شك بال انعكس مما ،ككل االقتصادية البيئة مستوى  على تحدياتال من العديد ظهور عن

 استقرار على لحفاظا بغية عملياتنا في الكفاءة مستويات لتعزيز ومساعينا تركيزنا على حافظنا ذلك، مع اإليرادات. سيما
 حققناو  .الخدمات تكاليف وخفض الجودة عالية أرباح لتحقيق جهودنا نكثف العوامل، هذه ظل فيو  .جمالياإل ربحنا هوامش

 تنفيذ وحلول الورقية غير اإلرجاع عمليات أبرزها من مبتكرة حلول طرحل رنحّض و  المتميز، منتجنا إطالق نحو جيدا   تقدما  
 "التكاليف. إلدارة مدروس نهج اتباع نواصلو  .اإللكترونية التجارة معامالت

 
 شحنات وتسليم استالم مواقع عدد زيادة خالل من النهائية الوجهة إلى التوصيل تجربة تعزيز على أيضا   عملنا" وأضاف:

 اعتماد عن فضال   ،الجاري  العام من األول الربعب مقارنة %22 بنسبة الخليجي التعاون  مجلس دول في العمالء وطرود
 من ‘دي بي دي’ مجموعة مع االستراتيجي تحالفنا بفضل مّكننات نفسه، الوقت وفي .ئهأدا تحسينو  ناأسطول دارةإل منصة
 ".وهولندا فرنساو  وألمانيا إيطاليا في جديدة ساراتم ثالثة افتتحنا حيث العالمية التجارة تدفق بتسهيل التزامناب الوفاء



 
 

 
يشتمل هذا القطاع على خدمات الشحن الجوي والبحري والبري وحلول التخزين  خدمات الشحن والخدمات اللوجستية:

والرعاية الصحية القطاعات الصناعية والتوزيع، ويخدم الشركات العاملة ضمن صناعات ومجاالت مختلفة تشمل 
 .والصناعات الدوائية وصناعات الطيران وتجارة التجزئة واألزياء وغيرها

 
 خدمات الشحن والخدمات اللوجستيةملخص النتائج المالية لقطاع 

 الثاني الربع إماراتي درهم ألف
2022 

 الثاني الربع
2021 

 التغيُّر نسبة
 )سنويًا(

 األول النصف
2022 

 النصف
 األول
2021 

 التغيُّر نسبة
 )سنويًا(

 والخدمات الشحن خدمات إيرادات
 %26 830,270 1,047,404 %24 437,404 544,166 اللوجستية

 %34 616,875 823,542 %32 328,595 432,410 الشحن خدمات إيرادات

 المتكاملة اللوجستية الخدمات إيرادات
 %5 213,395 223,862 %3 108,809 111,756 التوريد سلسلة وإدارة

 خدمات لقطاع التشغيلية رباحاأل 
 %832 4,610 42,942 %555 (4,917) 22,371 اللوجستية والخدمات الشحن

 
 عدد الشحنات في قطاع خدمات الشحن

 الثاني الربع 
2022 

 الثاني الربع
2021 

 نسبة
 التغيُّر
 )سنويًا(

 األول النصف
2022 

 األول النصف
2021 

 نسبة
 التغيُّر
 )سنويًا(

 %18 11,932 14,038 %13 5,981 6,768 كاملة( شاحنة )حمولة البري  الشحن

 حمولة من )أقل البري  الشحن
 %14 13,791,148 15,773,676 %5 7,394,215 7,755,561 بالكيلوغرام( / شاحنة

 حاوية )حمولة البحري  الشحن
 (%14) 17,849 15,398 (%22) 9,183 7,179 قدما ( لعشرين مكافئة وحدة كاملة/

 حمولة من )أقل البحري  الشحن
 (%77) 41,281 9,396 (%86) 28,129 4,066 المكعب( بالمتر / حاوية

 %31 23,066,952 30,310,592 %46 11,538,110 16,897,577 )بالكيلوغرام( الجوي  الشحن

 
 على %62 بنسبة 2022 العام من األول نصفال خالل اللوجستية والخدمات الشحن خدمات قطاع إيرادات ارتفعت •

 على %24 بنسبة 2022 العام من الثاني الربع خالل نمتو  إماراتي، درهم ارملي .051 إلى لتصل سنوي  أساس
 استمرار جانب إلى الشحن، خدمات لقطاع القوي  باألداء مدفوعة   إماراتي، درهم مليون  544 إلى لتصل سنوي  أساس

 ثابتة. بوتيرة اللوجستية الخدمات قطاع نمو



 
 

 سنوي  أساس على %34 بنسبة اإليرادات في قفزة 2022 العام من األول النصف خالل الشحن خدمات قطاع سّجل •
 لتصل سنوي  أساس على %32 بنسبة الثاني الربع خالل اإليرادات ونمت إماراتي، درهم مليون  824 إلى لتصل

 التصنيع قطاع من القوي  الطلب إلى األول المقام في الالفت النمو هذا ويعزى  إماراتي. درهم مليون  432 إلى
 التجزئة تجارة مثل الحيوية النمو قطاعات من مساهماتال ارتفاع إلى باإلضافة والمتوسطة، الصغيرة الشركاتو 

 الفوائد احتساب قبل واألرباح األرباح إجمالي من كل   نما ،2022 العام من الثاني الربع وخالل الدوائية. والمنتجات
 الشركة أطلقتها التي المبادرات نجاح على يدلّ  مما اإليرادات، نمو وتيرة مع بالمقارنة بكثير أسرع بوتيرة والضرائب

 .التشغيلية عملياتها ةوكفاء هاقدرات تحسين في
 في نموا   2022 العام من األول نصفال خالل التوريد سلسلة وإدارة المتكاملة اللوجستية الخدمات قطاع حقق •

 على %3 بنسبة اإليرادات وارتفعت إماراتي، درهم مليون  224 إلى لتصل سنوي  أساس على %5 بنسبة اإليرادات
 التجزئة، تجارة أنشطة في الزيادةب مدفوعة   إماراتي، درهم مليون  112 إلى لتصل الثاني الربع خالل سنوي  أساس

 الخليجي التعاون  مجلس دول في جديدة بعقود الشركة وفوز ،التصنيع قطاع في أرامكس عمالء من الطلب ونمو
 ءعمالال مع عالقاتلل القوية دارةاإل لفضب الربح هوامش في ا  كبير  ا  نمو  ا  أيض القطاع هذا شهدو  يرلندا.إو  ومصر

 من الثاني الربع خالل للقطاع اإلجمالي الربح هامش وارتفع .التكاليف خفضو  التشغيلية ةالكفاء مستويات تحسنو 
 نما العام، من األول النصف خاللو  الماضي. العام من نفسها الفترة في %6 مع مقارنة %25 إلى 2022 عامال

 .الماضي العام من نفسها الفترة في %12 مع مقارنة %19 إلى اإلجمالي الربح هامش
 
 والخدمات الشحن خدمات قطاع واصل" لوجيستكس: – للعمليات التنفيذي الرئيس ألخص، محمد قال جانبه، ومن

 ،واسع حضورب أرامكس فيها تتمتع التي الحيوية القطاعات من االستفادة على تركيزنا بفضل القوي  هنمو  زخم اللوجستية
 ".جدد عمالء جذب بهدف المالئمة الحلول توفير على ا  قائم ا  نهج نااعتماد جانبب
 

 ،الوجهاتو  األسواق بين ربطال حسينوت العالمية التجارة تمكين نحو المستمرة جهودنا الماضية الفترة خالل واصلنا" وأضاف:
 الرتقاءل الرقمية استراتيجيتنا تنفيذ صعيد على تقدما   وأحرزنا األوسط. والشرق  أوروبا بين الحالية الخدمة مسارات عززنا كما

 تكنولوجيا حلول على شاملة تحسينات إدخالو  التخزين، طرق  حسينوت األتمتة مستويات زيادة تشمل التيو  عملياتنا ةكفاءب
 ".البيانات مونظ المعلومات

 
 – انتهى -

 
 أرامكس عن نبذة

 العالمية وحلولها المتخصصة بخدماتها وتتميز القطاع في رائدة تجارية عالمة   اليوم أصبحت حتى سريعا   نموا   1982 عام في تأسيسها منذ أرامكس شركة حققت
 المالي، دبي سوق  في المدرجة أرامكس، تتخذ العالم. حول واألفراد للشركات اللوجستية والخدمات النقل حلول من شاملة مجموعة الشركة توفر حيث المبتكرة،

 إلى الوصول للشركة يتيح مما والغرب، الشرق  بين وصل حلقة الممثل الدولة موقع من تستفيد حيث لعملياتها؛ رئيسا   مقرا   المتحدة العربية اإلمارات دولة من
 مدينة 600 من أكثر في اليوم أرامكس عمليات تتواجد العالم. حول مكان أي في متطلباتهم حسب مخصصة لوجستية حلول وتوفير العمالء، من أكبر شريحة
 أرامكس في نقدم .والشحن النقل مجال في متخصصا   خبيرا   6,0001 من أكثر للشركة الرئيسة العمليات على ويشرف العالم، حول بلدا   60 من أكثر ضمن



 
 

 والخدمات الشحن، وخدمات والدولي، المحلي السريع التوصيل خدمات ذلك في بما واسع، جغرافي نطاق على المبتكرة والحلول الخدمات من معززة محفظة
 وخدماتها، حلولها تطوير في المتقدمة التكنولوجيا لتسخير استراتيجيا   أسلوبا   أرامكس تعتمد .اإللكترونية التجارة وحلول التوريد، سلسلة وإدارة الشاملة اللوجستية

 أنها وبرهن الشركة، أعمال تطوير صعيد على كبيرة منافع تحقيق في المنهج هذا ساهم وقد كفاءة. وأكثرها المتكاملة التوصيل حلول أفضل إيجاد بهدف وذلك
 الضخمة. األصول في االستثمار إلى الحاجة دون  اللوجستية والخدمات النقل حلول أفضل ديملتق التقنيات أحدث تسخر شركة

 
  على: تابعونا
                                           
 

 بـ: االتصال يرجى اإلعالمية، لالستفسارات
 برنزويك مجموعة    أرامكس
 أسود سيلين    القاسم محمد
 منتسب شريك العامة والعالقات الخارجية المؤسسية االتصاالت – أول مدير
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